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João Clemente - Conduction

Se o santo graal do free jazz passa por músicos americanos como Frank Zappa, Ornette Coleman, John Zorn, Anthony Braxton, Peter Brotzmann, Charles Mingus, ou Evan Parker indo até ao mundo oriental onde nomes sonantes da improvisação ecoam, entre os quais podemos citar Otomo Yoshihide, kenji haino, entre outros, é certo que em portugal não nos podemos propriamente queixar do panorama nacional, do qual mitos muitas vezes rejeitados pela sociedade portuguesa como Carlos Zíngaro, António Pinho Vargas (num passado mais remoto agora em recuperação), Nuno Rebelo, Vitor Rua, ou Jorge Lima Barreto surgem muitas vezes num gesto indiscriminatório de marginalização de alguma da melhor música que por cá se tem feito, é certo que apesar de recente, e de estar praticamente escondido e limitado ao anonimato da vida na beira interior este projecto salad da autoria de João Clemente criado em Maio de 2007 (primeiras gravações) que agora apresentamos nesta release, leva a noção de improvisação livre com base em estruturas predefinidas onde muitas vezes a linha que separa a rígida estrutura e a livre improvisação é quase imperceptível, a um patamar alto, tao alto que pode mesmo correr o risco de se vir a tornar numa referência no panorama nacional a médio longo prazo. Cabe então ao autor, criar um fluxo de recolha motívica, em suporte próximo de um standard, e conduzir toda esta magia, ao estilo daquilo que podemos ver em contextos diferentes, e abordagens estéticas distintas, nos masada ou outros sistemas de improvisação de John Zorn ou até mesmo Frank Zappa se quisermos recuar um pouco mais no tempo. De salientar ainda a possibilidade de futuras releases com outras formações dado a existência de mais material de estúdio e uma forte noção de estrutura social presente em toda a trama da música. A criação espontânea portuguesa está de boa saúde e recomenda-se - um release para ouvir e saborear vezes sem conta.
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If the holy graal of the free jazz, may goes through american musicians such as Frank zappa, Ornette Coleman, John Zorn, Anthony Braxton, Peter Brotzmann, Charles Mingus or Evan Parker, going to the oriental world where important names of improvisation don't stop echoing, and where we can find musicians such as Kawabata Makoto, Otomo Yoshihide, Kenji Haino, among other, I am sure that we cannot say that we have a bad improvisation scene here in Portugal, although many times musicians rejected by the portuguese society as Carlos Zíngaro, António Pinho Vargas (in a past now in recovery), Nuno Rebelo, Vítor Rua, or Jorge Lima Barreto appear many times in an indiscrimination motion of marginalization of some of the best music that has been made in here for the last 20 years.  it is right that although recent, and practically hidden and limited to the anonymous identity of life in the deep of portugal this project salad, of the authory of João Clemente created in May 2007 (first recordings) that is now presented in this release, takes the notion of free improvisation with base in pre-defined structures where  most of the times the line which separetes the rigid structure and the free improvisation is almost imperceptible, at an high state, so high that it may even take the risk of becoming a reference in the national scene at medium long date. It's the author's papper to create a fluxus, where the motivic gathering, in a support close to the standard, lead to all this magic, in the style of what we can see in different contexts, and with different aesthetic backgrounds, in masada recordings of john zorn in his own label tzadik just as some of Frank Zappa work if we want to go a bit more back in the past. To notice also the possibility of future releases with another formations, dued to the existance of more studio recordings, and to the high notion of social structure present in all the musical trama. The spontaneous portuguese creation is in good health and it is highly recommended - a release to be listened and re-listened and enjoyed times without count.
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